
  برعاية مؤسسة القبس للثقافة والتنمية

 في ظل جائحة كورونا ملخص ورشة عمل  عن العنف االسري

 الحسن حبيب قدمها أ.م.د عالء عبد

  : تعريف العنف االسري

شكل من أشكال التصرفات المسيئة الصادرة من قبل أحد افراد االسرة وله عدة أشكال منها االعتداء الجسدي 

والركل، والعض, والصفع. والرمي باألشياء وغيرها(. أو التهديد النفسي كاالعتداء الجنسي أو )كالضرب، 

االعتداء العاطفي, السيطرة أو االستبداد أو التخويف، أو المالحقة والمطاردة. أو االعتداء السلبي الخفي 

  . كاإلهمال، أو الحرمان االقتصادي

  : بلد الخر سؤال ؟ هل يختلف تعريف العنف االسري من

  الجواب نعم 

تختلف معايير تعريف العنف األسري اختالفاَ واسعاَ من بلد لبلد ومن عصر آلخر. ال يقتصر العنف األسري  

على اإلساءات الجسدية الظاهرة بل يتعداها ليشمل أموًرا أخرى كالتعريض للخطر أو اإلكراه على اإلجرام 

التسلل أو المالحقة والمضايقة. ذكرت دراسةٌ أجرتها منظمة األمم أو االختطاف أو الحبس غير القانوني أو 

في المائة من النساء في جميع أنحاء العالم  35المتحدة للمرأة على مستوى العالم أن “التقديرات تشير إلى أن 

 . قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم في مرحلة ما من حياتهن

 : لماذا العنف االسري

ً ما يحدث العنف األسري عندما يعتقد المعتدي أنَّ العنف حق له أو أمر مقبول أو مبرر أو من غير  غالبا

المحتمل اإلبالغ عنه. وقد ينتج عن ذلك تكرار العنف عبر األجيال وتعلم األطفال وغيرهم من أفراد األسرة 

رفون بأنهم مسيؤون أو ضحايا ألنهم قد الذين قد يشعرون بأن هذا العنف أمر مقبول. كثير من الناس ال يعت

يعتبرون تجاربهم خالفات عائلية خرجت عن السيطرة ومن امثلة ذلك اعتداء الزوج على زوجته او االب 

على ابناءه وهكذا وربما يعتقد ان ذلك من ضمن الموروث االجتماعي الذي صرح له باحقية ممارسة العنف 

 . ازاء افراد اسرته

  للحد من العنف االسريالتاريخ القانوني 

لم يتم التصدي للعنف األسري في معظم األنظمة القانونية إال منذ بداية التسعينات في جميع أنحاء العالم عندما. 

عدة استراتيجيات لمجابهة العنف األسري وتعد الهند وافريقيا من الدول  1993نشرت األمم المتحدة في عام 

تقارير االمم المتحدة  وقد يعود ذلك الى شرعنة العنف ضمن القانون   المتصدرة لظاهرة العنف االسري حسب

تمت إزالة القانون العام من المحكمة الذي يعطي الحق للزوج "بمعاقبة الزوجة جسديًا إذا  1870ففي عام 

ه إزالة حق الزوج التقليدي "بإيقاع عقاب بدني معتدل على زوجت  1891أخطأت". وتم في المملكة المتحدة عام  

 "لكي يبقيها ضمن حدود الواجب

 االسباب



ال يوجد منهج كامل بإمكانه تغطية كل الحاالت. بينما هناك الكثير من النظريات حول األسباب التي تدفع أي 

فرد للتصرف بعنف تجاه شريكه العاطفي أو أفراد عائلته، هناك أيًضا اهتمام متزايد حول الدورات الظاهرة 

% من ضحايا العنف األسري هم من 75لمنزلي. ففي أستراليا؛ تم تحديد أن مانسبته بين األجيال في العنف ا

األطفال، اما في افريقيا فالعنف ضد المرأة هو المتصدر للمشهد وهكذا . ويمكن تصنيف االسباب الى اهمها 

 : لصعوبة حصرها مع تلك الفئات

 : األسباب النفسيّة

نقص فضال عن الخصائص النفسية للجاني ومن اهمها العدائية كالغضب وضعف احترام الذات والشعور بال 

 . والشعور بالعزلة النفسية 

ان ضعف الحالة المادية الحد افراد االسرة قد يكون سببا في تفريغ تلك االنفعاالت على   االسباب االقتصادية : 

 . شكل عنف جسدي او لفظي ازاء احد افراد االسرة لتقليل مما هو فيه من قلة الحيلة

 : االسباب االجتماعية والثقافية

واهمها حرمان األنثى من قبل أحد أفراد أسرتها المهيمنين )األب، األخ، الزوج( من حق التعليم والحصول 

على وظيفة أو إذا كانت صاحبة دخل فإنه يتحكم بهذا الدخل ويمنعه عنها وبالتالي تصبح تحت رحمته من 

 .سيلة إلخضاعها الناحية المالية والتي يستخدمها كو

  : انواعه

 االساءة الجسدية الجسدي :

  حرمانه من التصرف بدخله الخاص وفرض القيود الصارمه عليه المادي :

السب واالهانة وااللفاظ غير الالئقة بحقه كأنسان و تستعمل في ذلك اللغة الكالمية او اسلوب االشارة   اللفظي :

  .  بالتهديد والوعيد

 : راء العنفاالثار المترتبة ج

 االثار النفسية 

قد يتفاجأ الضحايا بحقيقة حجم ومدى ما سلبهم االعتداء من استقاللية حين يقررون هجر المعتدين عليهم.  

ونظرا لالستغالل والعزلة االقتصادية التي فرضت عليهم، فعادة ال يمتلك الضحايا إال القليل من المال 

عدتهم لهم. وقد تبين أن هذه أعظم العقبات التي تواجه ضحايا واألشخاص الذين يمكنهم االعتماد على مسا 

 . العنف المنزلي، وأقوى عامل يمكن أن يثنيهم عن هجر المعتدين عليهم هو العامل االقتصادي

 االثار الصحية 

تشمل اآلثار الصحية الصداع وآالم الظهر وآالم البطن واأللم الليفي العضلي واالضطرابات المعدية المعوية 

نقص القدرة على التحّرك وتدهور الحالة الصحية عموًما. وقد يُسّجل، في بعض الحاالت، وقوع إصابات و

 مميتة وغير مميتة على حد سواء . ال سيما عند االم الحامل



 االثار االجتماعية واالقتصادية

تخلّف آثاًرا عديدة على  يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة 

المجتمع قاطبة. فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان األجر ونقص المشاركة في 

 . األنشطة المنتظمة وعدم التمّكن من االعتناء بأنفسهن وأطفالهن إالّ بشكل محدود

 

 : اثار بعيدة المدى

ة لدى الضحايا، وتشمل  قضايا الصحة النفسية والعقلية ومشاكل قد يؤدي العنف المنزلي إلى ردود أفعال مختلف

 . صحية جسدية مزمنة و افتقار الضحية الكامل للموارد المالية يؤدي به إلى الوقوع في براثن الفقر والتشرد

 : كيف نعالج ظاهرة العنف االسري

خاص الذين ينتهكون القواعد تطبيق القانون على نطاق واسع يشير من خالل اكتشاف ومعاقبة األش اوال :

 والمعايير التي تحكم المجتمع

ال بد من تغيير جذري في القانون فبدال من كون االساءة االسرية جنحة ال بد من ان تكون جناية  وثمة   ثانيا :

 . فرق بين المصطلحين من الجانب القانوني

 . السريتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التوجيه واالرشاد ا ثالثا :

تفعيل دور المؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية واهمها المؤسسات التربوية واالعالمية  في  رابعا :

 . نبذ العنف االسري من خالل اشاعة فرص التكافؤ بين افراد االسرة بعيدا عن السلطوية الموروثة

 .العنف وفقا لما اقره ديننا الحنيف يقع على رجال الدين جانب مهم في التوعية واالرشاد في نبذ خامسا :

 تاسيسا على ماتقدم ماهي المخاطر النفسية والصحية في ظل الحجر المنزلي بسبب جائحة كورونا 

 : هي ان اهم اسباب العنف االسري في ظل جائحة كورونا  والضغوطات المرتبطة بالحجر الصحي،

 مخاوف اإلصابة بالفيروس -

 اإلحباط-

 الملل-

 ل على اإلمدادات الطبية الكافيةعدم الحصو -

 نقص المعلومات- 

 الخسائر المالية -

 مخاوف الشعور بالعار في حال اإلصابة- 

  نقص المال الكافي لسد احتياجات المنزل-



  عدم تقبل الشريك داخل المنزل-

 كيف نواجه ذلك حدد موقع سي ان بي سي النصائح التالية

 اصنع روتينا معينا

احا، استحم، وضع الئحة بالمهمات التي تريد تنفيذها خالل اليوم. هذا األمر سيخلق جوا غير مالبسك صب

 .من الفعالية واألجواء الروتينية التي كنت تتبعها في األيام العادية

 قسم يومك

 .قسم يومك ألجزاء، وفقا للمهمات التي عليك تنفيذها

 اهتم بجسدك

 قسطا كافيا من النوم، ومارس الرياضة يومياخذ  احرص على تناول الطعام الصحي 

 ساعد اآلخرين

إن لم تكن مجبرا على البقاء في المنزل طول اليوم، اعرض المساعدة على كبار السن، إلحضار المشتريات 

 .لهم، أو في إنجاز المهمات الضرورية لهم

 ابق على اتصال

أصدقاءك وزمالء العمل، بالمحادثات الهاتفية استخدم التكنولوجيا بشكل كبير وابق على اتصال مع عائلتك و

 .اليومية، أو باستخدام الرسائل النصية

 قلل من األخبار

احرص على الحصول على المعلومات المهمة حول الفيروس، من المصادر الموثوقة، ولكن ابتعد عن 

 .األخبار الكثيرة التي تتداولها وسائل التواصل االجتماعي 

 الطبيةجهز المعدات 

احرص على وجود كميات كافية من أدويتك الضرورية، وجهز نفسك بإحضار كميات كافية من المعقمات 

 .والكمامات

 حارب الملل 

استكشف مشاريع قديمة تركتها بسبب االنشغال بالحياة اليومية، أو اقرأ كتب تكاسلت عن قراءتها، وشاهد 

 .المسلسالت التلفزيونية الكثيرة، لمحاربة الملل

 تعلم

 .تعلم أشياء جديدة قد تفيدك على المدى الطويل، مثل تعلم لغة جديدة، أو تعلم الرسم

 ركز على اإليجابيات



ركز على األخبار اإليجابية، التي تدعو للتفائل واألمل، مثل قصص بطوالت األطباء، وقصص القضاء على  

 .الفيروس في الصين وكوريا الجنوبية

 

 واالحترام الدارة مؤسسة قبس للثقافة والتنمية على منحنا فرصة المشاركةمع جزيل الشكر والتقدير  

 

 الشهادات الممنوحة لالستاذة المشاركين:

 

































































































 


